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I. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 

2020 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 là 649.920 triệu đồng, 

đạt 142,79% so với dự toán năm. Chi tiết như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 53.639 triệu đồng, đạt 60,43% 

so với dự toán năm. Bao gồm: 

1.1 Thu từ khu vực DNNN: 9.555 triệu đồng, đạt 42,85% dự toán năm. 

Trong đó thu từ doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản 

lý 2.020 triệu đồng; thu từ doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa 

phương quản lý 7.535 triệu đồng. 

1.2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.933 triệu 

đồng, đạt 17,78% so với dự toán. Số thu ở lĩnh vực này do Phòng nghiệp vụ Cục 

thuế tỉnh thu và điều tiết về cho ngân sách huyện. 

1.3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 14.167 triệu đồng, đạt 

65,44% dự toán năm.  

1.4. Trước bạ: 847 triệu đồng, đạt 65,15% dự toán năm.  

1.5. Thuế thu nhập cá nhân: 5.753 triệu đồng, đạt 76,71% dự toán năm.  

1.6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 734 triệu đồng, đạt 56,46% dự toán 

năm. 

1.7. Thu tiền sử dụng đất: 15.381 triệu đồng, đạt 102,54% dự toán năm.  

1.8. Phí – Lệ phí: 1.459 triệu đồng, đạt 78,86% dự toán năm. 

1.9. Thu khác ngân sách: 2.713 triệu đồng, đạt 198,90% dự toán năm. 

Trong đó, thu tiền phạt 1.671 triệu đồng; thu hồi các khoản chi năm trước 900 

triệu đồng; thu tiền cho thuê, bán tài sản khác: 6 triệu đồng; thu khác còn lại: 136 

triệu đồng. 

1.10. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển: 7 triệu 

đồng. 

1.11. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác:  53 triệu đồng. 

1.12. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 520 triệu đồng. 

2. Về thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 
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Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 9 tháng đầu năm 2020 là 

39.117 triệu đồng, đạt 62,73% so với dự toán năm. 

3. Thu bổ sung ngân sách cấp trên 

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 9 tháng đầu năm 2020 là 250.071 triệu 

đồng, đạt 63,66% so với dự toán năm, trong đó bổ sung cân đối 185.386 triệu 

đồng, bổ sung có mục tiêu 64.685 triệu đồng. 

4. Thu chuyển nguồn: 59.419 triệu đồng. 

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 là 186.585 triệu 

đồng, đạt 40,99% dự toán năm. Chi tiết như sau: 

1. Chi đầu tư phát triển (XDCB): 35.516 triệu đồng, đạt 40,66% dự toán 

năm. 

2. Chi thường xuyên: 148.535 triệu đồng, đạt 43,57% dự toán năm Trong 

đó: 

2.1. Chi hoạt động kinh tế (bao gồm các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác, trợ 

giá): 29.807 triệu đồng, đạt 16,44% dự toán năm. 

2.2. Chi sự nghiệp môi trường: 3.654 triệu đồng, đạt 46,46% dự toán năm. 

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 25.378 triệu đồng, đạt 57,92% dự 

toán năm. 

2.4. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao: 4.381 triệu đồng, đạt 

87,38% dự toán năm. 

2.5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 2.607 triệu đồng, đạt 60,59% dự 

toán năm. 

2.6. Chi đảm bảo xã hội: 7.308 triệu đồng, đạt 68,45% dự toán năm. 

2.7. Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, Hội đặc thù, thi đua khen 

thưởng: 68.064 triệu đồng, đạt 107,29% dự toán năm.  

2.8. Chi khác ngân sách: 344 triệu đồng, đạt 4,83% dự toán năm. 

3. Chi từ nguồn dự phòng: 2.534 triệu đồng. 

4. Nhận xét 

Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 đạt 40,99% so với dự toán năm, 

nguyên nhân chủ yếu là do chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp 

môi trường chỉ đạt 23,42% kế hoạch năm (68.977 triệu đồng/294.571 triệu đồng). 

Nguyên nhân: trong thời gian đầu năm các chủ đầu tư triển khai các thủ tục chuẩn 

bị để khởi công các dự án; một số dự án gặp khó khăn trong việc huy động nhân 

lực do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; do sự điều chỉnh các quy định về định 

mức, đơn giá ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư nên chưa có khối 

lượng nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; đến Quý III/2020 là thời 

gian mùa mưa nên ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.  
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Trên đây là nội dung báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Côn Đảo./. 

(Kèm theo Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 94/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN) 
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